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Aris houdt seizoen in leven na late ontsnapping
• Leeuwarders na verlenging

alsnog langs Amsterdam

Leeuwarden |Met eenwareHoudini-
act hebben de basketballers van Aris
Leeuwarden zaterdagavond het sei-
zoen in leven weten te houden. In de
strijd om een playoff-ticket moest er
gewonnen worden van directe con-
current Amsterdam, maar in het der-
de kwartwaren erweinigmensen die
nog een stuiver over hadden voor de
kansen van de Leeuwarders. Maar
Aris knokte zich terug van een ach-
terstand van 23 punten, haalde op de
valreep de verlenging en won uitein-
delijk ruim.

En dus was er sprake van vreugde
en opluchting in het kamp van Aris,

waar coach Klaas Stoppels na een
week griep toch aan de zijlijn stond.
,,Ik voelme na deze overwinning een
stuk beter,maar ik ben nuwel kapot.
Het heeft veel energie gekost. Maar
wehebben alles nog in eigen hand en
daar ging het ons om.”

In het eerste kwartwas er nog niet
veel aan de hand voor Aris, maar de
punten werden te makkelijk wegge-
geven en zodoende keek het na tien
minuten spelen al wel tegen een ach-
terstand aan van 28-17. Het werd dus
weer zaak voor Aris om zich terug te
vechten in de wedstrijd, maar daar
slaagde het in het tweede kwart niet
in. ,,In het tweede kwart zie je de
energie wegvloeien”, zei Stoppels.
,,En als wij zonder energie spelen,
zijn we ontzettend kwetsbaar.”

Aris was vooral in gevecht met

zichzelf. De ballen vielen niet goed,
spelers waren te haastig en daardoor
slordig. Amsterdam kon er met een
paar fastbreaks snel uitkomen en op
deze manier eenvoudig aan punten
komen. Een rake driepunter van Jor-
dan Gregory in de slotseconden van
deeerstehelftmaaktedeachterstand
van Aris nog enigszins draaglijk (33-
47).

Maar de driepunter bracht niet de
ommekeer waar Stoppels op hoopte.
Ook in het derde kwart lukt het niet
bij Aris. ,,Dan denk je wel van ‘we
hebben tochwel door dat het do or die
is?’ Als we deze verliezen, dan is het
moeilijk om de playoffs nog te halen.
De jongens waren ervan doordron-
gen dat dit dé wedstrijd van het jaar
was. Een echt vierpuntenduel.”

Er moest iemand opstaan bij Aris

enhetwas deAmerikaanse guard Jor-
dan Gregory die in een rustmoment
in het derde kwart het woord nam.
,,Dit gaat ons niet gebeuren”, waren
zijn woorden volgens Stoppels. Hij
schakelde over naar een zone-verde-
diging en zag dat de Amsterdammers
het daar lastig mee hadden.

Feilloos
Onder aanvoering van het Ameri-
kaanse trioGregory,GeorgeMarshall
en Denton Koon , samen met de Ca-
nadees Lufile, recht Aris de rug. Het
komt terug tot drie punten, maar
lijkt net tekort te komen, want met
nog zeven seconden op de klok is het
balbezit voor Aris. Maar door sterk te
verdedigen dwingt het de nemer van
de inbounder tot het overtreden van
de vijf secondenregel. Aris krijgt nog

een kans en met nog twee seconden
opdeklokprobeertMarshall de score
met een driepunter gelijk te trekken.
Een overtreding op hem zorgt voor
drie vrijeworpen voorMarshall. ,,Dat
doet hij zo koel”, zag Stoppels. ,,Qua
schoten zat hij niet zo lekker in de
wedstrijd, maar deze drie gingen er
feilloos in.”

De Amsterdammers waren aange-
slagen en in de verlenging nam Aris
afstand. Marshall, Gregory en Koon
eindigden in de twintig punten en
Koon haalde ookmet de rebounds de
dubbele cijfers. ,,Deze zege moeten
wenueengoedvervolggeven, anders
hebben we er nog niks aan”, bena-
drukte Stoppels.

Scores Aris: Gregory 29, Koon 23, Lufile 22,
Marshall 14, Hope 7, Frimpong 5, Peterson 2.




